
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DAS CÂMARAS TÉCNICAS INSTITUCIONAL E DE 1 

PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO DO CEIVAP-DIA 10 DE JULHO DE 2002- RIO DE 2 

JANEIRO-RJ. 3 

 Aos 10 dias do mês de JUNHO de 2002, nas dependências da Sede da Federação das Indústrias do 4 

estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, na cidade do Rio de Janeiro, RJ  com a presença dos membros efetivos e 5 

suplentes das Câmaras Técnicas conforme registrado em lista de presença anexa, foi iniciada a reunião com a 6 

seguinte ordem do dia constante da convocação: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 15 de maio de 2002; 2. 7 

Discussão dos  Estatutos para a constituição da associação que se constituirá na Agência de Bacia do Rio 8 

Paraíba do Sul; 3. Hierarquização dos projetos da Bacia para habilitação ao Programa de Despoluição de 9 

Bacias- PRODES/ANA 4.Informe sobre o andamento da implementação da Deliberação CEIVAP 08/01 10 

5.Assuntos Gerais. Foi constituída a mesa dos trabalhos dirigida inicialmente pelo Sr. Edilson de Paula 11 

Andrade, secretário executivo do CEIVAP e composta pela Sra. Juliana Koeppel, coordenadora da Câmara 12 

Técnica Institucional, representante da FIEMG, pelo Sr. Josemar Coimbra, coordenador da Câmara Técnica de 13 

Planejamento e Investimento, representante da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí e pelo Sr. Rodrigo Mello, 14 

procurador geral da Agência Nacional de Águas, coordenador do grupo de trabalho de redação da proposta de 15 

estatutos para a constituição da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 16 

Sul.Ao início dos trabalhos foi designado  o Sr. Claudio Serricchio, coordenador do escritório técnico do 17 

CEIVAP para secretariar a reunião passando o Sr. Edilson a dar informes aos presentes sobre o andamento do 18 

Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas- PRODES 2002, da Agência Nacional de Águas, que dará a 19 

oportunidade do CEIVAP deliberar sobre a priorização do empreendimento de tratamento de esgotos da Bacia 20 

que venham a se habilitar ao Programa, nesta oportunidade, esclareceu-se também que o plenário do CEIVAP 21 

também irá deliberar sobre a inclusão dos municípios que estiverem em condições de se habilitar ao PRODES 22 

nas prioridades da Bacia para vir a receber recursos para a implantação de estações de tratamento de esgotos 23 

sanitários. A seguir foi dado informe sobre a realização na Bacia de cursos de capacitação em gestão de recursos 24 

hídricos, dentro do projeto Difusão Tecnológica em Recursos Hídricos, a serem realizados pelo FCTH- 25 

Fundação Centro Tecnológico de Hidrologia da Universidade de São Paulo, com o apoio do CEIVAP, nas 26 

cidades de Cataguases/MG, Barra Mansa/RJ e Lorena/SP, no período de junho a novembro de 2002.Por último 27 

foi dado informe sobre a preparação da reunião do CEIVAP, a se realizar no dia 20 de junho próximo na cidade 28 

de Juiz de Fora que deverá deliberar sobre a criação da Agência de Bacia do CEIVAP. A seguir foi proposta a 29 

aprovação das atas das reuniões anteriores nos dias 21/03; 25/04 e 15/05 o que foi adiado pois diversos 30 

membros alegaram não ter recebido cópias das mesmas com antecedência, diante do que o Sr. Edilson se 31 

comprometeu que seriam reenviadas pro correio eletrônico as minutas das atas das referidas reuniões.A 32 

consultora da FIEMG, Sra. Patrícia Boson informou que não está recebendo as convocações das reuniões 33 

diretamente do escritório do CEIVAP e solicitou que seu nome fosse incluído na lista de distribuição das 34 

convocações de Câmaras Técnicas. A seguir o Sr. Edilson passou a condução dos trabalhos para a Sra. Juliana 35 

Koeppel (FIEMG) que, com o apoio do Dr. Rodrigo Mello, abriu a discussão sobre a constituição da Agência de 36 

Bacia do CEIVAP, quando retomou – se o exame da minuta do Estatuto Social da Associação Pró – Gestão das 37 

Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul na versão de 27/05/2002, preparada pela Comissão de 38 

Redação sob coordenação do Dr. Rodrigo, a partir do ponto que se interrompeu a análise do mesmo, na reunião 39 

de 15/05. Entre os principais pontos discutidos cabe mencionar a importância da atuação da futura Agência se 40 

pautar pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Discutiu – se detalhadamente as competências do Conselho de 41 

Administração da Associação, as exigências de quoruns mínimos para a tomada de decisões e a composição da 42 

Diretoria da Associação, quando após prolongada discussão, prevaleceu a posição de que seria formada por três 43 

componentes: um diretor e dois coordenadores, ao invés de dois membros, conforme proposta da comissão de 44 

redação. Dentro desta discussão, ficou evidente a preocupação de todos com relação a necessidade de 45 

austeridade e eficiência que deve haver na constituição da Agência de Água da Bacia. Devido ao adiantado da 46 

hora, optou – se por interromper a discussão apesar de não ter sido concluída a revisão da minuta de estatutos. 47 

Ao final dos trabalhos foi marcada a data do encontro seguinte, a 3ª Reunião Extraordinária das Câmaras 48 

Técnicas Institucional e de Planejamento e Investimento, a se realizar nas instalações da Fundação Getúlio 49 

Vargas, na cidade do Rio de Janeiro, no próximo dia 14 de junho, sexta – feira, a partir das 10 h da manhã, para 50 

a finalização da preparação da proposta de Estatutos Sociais da Associação Pró – Gestão das Águas a ser 51 

submetida ao plenário do CEIVAP  na reunião já convocada para 20/06, feito isso, com a palavra o Sr. Edilson, 52 

deu por encerrada a reunião, tendo sido então lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Claudio 53 

Serricchio, coordenador do escritório técnico de apoio ao CEIVAP, secretário designado “ad hoc” e pelo Sr. 54 

Edilson de Paula Andrade, que a presidiu.  55 


